
Sprawozdanie
Zarządu Dzielnicy XVII z działalności

 merytorycznej i finansowej za 2011 rok

Zarząd  Rady  Dzielnicy  XVII  V  Kadencji  pracował  do  dnia  27  stycznia  2011r.
w następującym składzie: 
Stanisław Madej - przewodniczący
Aleksander Zdziebko - zastępca przewodniczącego
Helena Mikulska - członkini Zarządu
Jan Kawa - członek Zarządu
Stanisław Rajski - członek Zarządu

Pierwsze  posiedzenie  Zarządu  Rady  Dzielnicy  XVII  VI  Kadencji  odbyło  się  dnia
31 stycznia 2011r. Zarząd VI Kadencji został powołany na Sesji Rady Dzielnicy XVII „Wzgórza 
Krzesławickie” w dniu 27 stycznia 2011r. w następującym składzie:
Stanisław Madej - przewodniczący
Jan Kawa - zastępca przewodniczącego
Helena Mikulska - członkini Zarządu
Jadwiga Kolasa - członkini Zarządu
Stanisław Rajski - członek Zarządu

Podział  obowiązków członków Zarządu VI  Kadencji  przyjęty Uchwałą  Rady Dzielnicy XVII 
„Wzgórza Krzesławickie” Nr V/47/2011 z 28 kwietnia 2011r. przedstawiał się następująco:
Pan Stanisław Madej – Przewodniczący Zarządu
1. Współpraca z Komisją Rewizyjną Rady Dzielnicy.
2. Przygotowanie  i  koordynacja  planów  inwestycyjnych  Dzielnicy  oraz  projektów  uchwał 

Zarządu z zakresu zadań priorytetowych i powierzonych.
3. Przygotowanie i nadzór nad realizacją preliminarza wydatków Rady Dzielnicy.
4. Koordynacja pracami Komisji Rady.
5. Przygotowanie posiedzeń Rady i Zarządu.
6. Prowadzenie korespondencji Rady Dzielnicy.
7. Zastępowanie członków Zarządu w pracach im powierzonych podczas ich usprawiedliwionej 

nieobecności.
8. Wykonywanie innych prac wynikających z postanowień Statutu Dzielnicy

Pan Jan Kawa  – Zastępca Przewodniczącego 
1. Koordynowanie pracami wynikającymi z zadań priorytetowych i  powierzonych  z zakresu 

Gospodarki Komunalnej w tym między innymi:
a) modernizacja dróg i chodników
b) remont dróg i chodników
c) uczestnictwo w przetargach i odbiorach prac związanych z tymi zagadnieniami,
d) Współpraca z Komitetami Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

2. Koordynacja pracą Komisji Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej oraz przekazywanie 
wniosków i projektów uchwał na posiedzenia Zarządu



3. Koordynowanie  pracami  wynikającymi  z  zadań  priorytetowych  i  powierzonych  z  zakresu 
remontu  dróg,  chodników  i  oświetlenia  na  terenie  Dzielnicy  oraz  bieżącego  utrzymania 
ogródków jordanowskich       

4. W  przypadku  nieobecności  przewodniczącego  Zarządu,  reprezentowania  Dzielnicy  na 
zewnątrz  oraz  organizowanie  pracy  Rady  we  wszystkich  sprawach  wynikających  
z § 17 ust.8 Statutu Dzielnicy XVII.

Pani Jadwiga Kolasa – członkini Zarządu
1. Koordynowanie  pracami  wynikającymi  z  zadań  priorytetowych  i  powierzonych  z  zakresu 

Bezpieczeństwa Publicznego oraz w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla miasta 
Krakowa „Bezpieczny Kraków”

2. Koordynacja  pracą  Komisji  Praworządności  i  Bezpieczeństwa  Publicznego  oraz  Komisją 
Ochrony  Środowiska,  przekazywanie  wniosków  i  projektów  uchwał  tych  Komisji  na 
posiedzenia  Zarządu  oraz  współpraca  z  Dzielnicowym  Zespołem  Koordynacyjnym 
„Bezpieczny Kraków”.

3. Współpraca z Policją i Strażą Miejską.
4. Prowadzenie spraw związanych z czystością i porządkiem na terenie Dzielnicy.
5. Koordynowanie pracami wynikającymi z zadań powierzonych z zakresu:

a) pielęgnacja zieleni
b) uczestnictwo w przetargach i odbiorach prac związanych z tymi zagadnieniami.

Pani Helena Mikulska – członkini Zarządu
1. Koordynowanie  pracami  wynikającymi  z  zadań  priorytetowych  i  powierzonych  z  zakresu 

Oświaty i  Wychowania  oraz  Kultury i  Ochrony Dziedzictwa  Narodowego  w tym między 
innymi:
a) prace remontowe szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i żłóbków
b) lokalne wydarzenia kulturalne

2. Koordynacja  pracą  Komisji  Kultury,  Oświaty,  Sportu  i  Turystyki  oraz  przekazywanie 
wniosków i projektów uchwał tej Komisji na posiedzenia Zarządu.

3. Współpraca  z  klubami  kultury  i  organizacjami  sportowymi  działającymi  na  terenie
dzielnicy, której celem będzie możliwie największa integracja mieszkańców.

4. Prowadzenie Otwartego Konkursu Ofert.
5. Nadzór nad stroną internetową Rady Dzielnicy XVII „Wzgórza Krzesławickie” 

Pan Stanisław Rajski – członek Zarządu
1. Koordynowanie pracami wynikającymi z zadań priorytetowych z zakresu Ochrony Zdrowia
2. Koordynacja  pracami  Komisji  Zdrowia  i  Spraw  Społecznych  oraz  Komisji  Spraw 

Mieszkaniowych, przekazywanie wniosków i projektów uchwał tych Komisji na posiedzenia 
Zarządu.

3. Współpraca z zarządcami zasobów mieszkaniowych w kontekście (przekazywanych Radzie 
Dzielnicy) wniosków lokatorów.

4. Koordynacja  pracami  wynikającymi  z  zadania  powierzonego  dzielnicom  w  zakresie 
problematyki osób niepełnosprawnych

Obowiązki i kompetencje wszystkich członków Zarządu wynikające z podziału zadań
1. Udział  w  przetargach  i  odbiorach  prac  realizowanych  w ramach  zadań  priorytetowych  

i powierzonych.
2. Udział  w zebraniach organizowanych przez  Urząd Miasta  Krakowa lub  inne  organizacje 

działające na terenie Gminy Kraków.
3. Załatwianie spraw przekazanych przez Przewodniczącego Rady i Zarządu.



Członkowie Zarządu pełnili dyżury w następujących terminach:

Stanisław Madej - czwartek 1100  -  1300

Jan Kawa - środa 1000  -  1300

Helena Mikulska - piątek 1000  -  1200

Jadwiga Kolasa - poniedziałki 1100  -  1300

Stanisław Rajski - wtorki 1000  -  1300

W roku  2011  w  Radzie  Dzielnicy  XVII  VI  Kadencji  pracowały  następujące  Komisje 
Merytoryczne  powołane  uchwałami  II/8/2011,  II/9/2011,  II/10/2011,  II/11/2011,  II/12/2011, 
II/13/2011, II/14/2011 z dnia 3 lutego 2011r Rady Dzielnicy XVII:

- Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej  
- Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego  
- Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki 
- Komisja Spraw Mieszkaniowych 
- Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych
- Komisja Ochrony Środowiska 
- Komisja Rewizyjna

W 2011 roku składy Komisji  Merytorycznych Rady Dzielnicy XVII  przedstawiały się 
następująco:

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej 
Dziedzic Andrzej Członek
Gajoszek Marcin Członek
Jaworski Dariusz Członek
Kawa Jan Członek
Kolasa Jadwiga Członek
Mikulska Helena Członek
Ochyl Iwona Członek
Rojewski Grzegorz Członek
Walczak Stanisław Przewodniczący

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego  
Dziedzic Andrzej Przewodniczący
Kawa Jan Członek
Kolasa Jadwiga Członek
Lis Zdzisław Członek
Rajski Stanisław Członek
Starowicz Franciszek Członek
Stroński Stanisław Członek
Walczak Stanisław Członek
Wojnarski Wiesław Członek



Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki 
Chruściel Renata Przewodnicząca
Kwater Danuta Członek
Madej Lucyna Członek
Mikulska Helena Członek
Ochyl Iwona Członek
Rajski Stanisław Członek
Walczak Stanisław Członek
Wojnarski Wiesław Członek
Zaleński Leszek Członek

Komisja Spraw Mieszkaniowych  
Chruściel Renata Członek
Gajoszek Marcin Członek
Madej Stanisław Członek
Mikulska Helena Członek
Ochyl Iwona Przewodnicząca
Rajski Stanisław Członek
Zdziebko Aleksander Członek

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych   
Jaworski Dariusz Członek
Korzec Lucyna Członek
Lis Zdzisław Członek
Madej Lucyna Przewodnicząca
Madej Stanisław Członek
Rajski Stanisław Członek
Stroński Stanisław Członek
Zdziebko Aleksander Członek

Komisja Ochrony Środowiska    
Chruściel Renata Członek
Kawa Jan Członek
Kolasa Jadwiga Członek
Korzec Lucyna Członek
Kwater Danuta Członek
Rojewski Grzegorz Przewodniczący
Starowicz Franciszek Członek
Zaleński Leszek Członek

Komisja Rewizyjna
Dariusz Jaworski Przewodniczący
Franciszek Starowicz Członek
Stroński Stanisław Członek

 Uchwałami Rady Dzielnicy XVII „Wzgórza Krzesławickie” nr II/15/2011, II/16/2011, 
II/17/2011, II/18/2011, II/19/2011, II/20/2011, II/21/2011 z dnia 3 lutego 2011r zostali wybrani 
aktualnie sprawujący funkcję Przewodniczący Komisji. 

 



Do  komisji  merytorycznych  Rady  była  kierowana  korespondencja  bieżąca  zgodnie 
z kompetencjami poszczególnych komisji i w oparciu o opinie komisji Zarząd przygotowywał 
projekty uchwał lub pisemne wystąpienia.

W roku 2011 Komisja  Budownictwa i  Infrastruktury Komunalnej  odbyła 19 posiedzeń 
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego odbyła 17 posiedzeń, Komisja Kultury, 
Oświaty, Sportu i Turystyki odbyła 19 posiedzeń, Komisja Spraw Mieszkaniowych odbyła 12 
posiedzeń,  Komisja  Zdrowia  i  Spraw  Społecznych  odbyła  12  posiedzeń,  Komisja  Ochrony 
Środowiska odbyła 12 posiedzeń, Komisja Rewizyjna odbyła 5 posiedzeń. 

Realizując  Zarządzenie  nr  1696/2005  Prezydenta  Miasta  Krakowa z  dnia  23  września 
2005r. w sprawie powołania Dzielnicowych Zespołów Koordynacyjnych działających w ramach 
Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pod nazwą „Bezpieczny Kraków”,  Rada 
Dzielnicy  XVII  uchwałą  nr  III/31/2011  z  dnia  24  lutego  2011r.  delegowała  w  skład 
Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego następujących radnych:
1/ Pana Andrzeja Dziedzica -   Przewodniczący
2/ Panią Jadwigę Kolasa   
3/ Panią Danutę Kwater 
4/ Pana Grzegorza Rojewskiego 
5/ Pana Franciszka Starowicza 
6/ Pana Stanisława Strońskiego -  Sekretarz
7/ Pana Leszka Zaleńskiego 

Rada Dzielnicy wnioskowała także, aby w skład ww Zespołu weszli:
1/ Ryszard Harańczyk    -  przedstawiciel Policji 
2/ Krzysztof Duda          -  przedstawiciel Straży Miejskiej

Rada  Dzielnicy  XVII  V Kadencji  podjęła  w  2011  roku  125  uchwał,  które  dotyczyły 
następujących spraw:

- związanych  z  realizacją  programu  zadań  priorytetowych  i  powierzonych  (remont 
placówek  oświatowych,  modernizacja  dróg,  chodników  i  oświetlenia,  remonty  dróg, 
chodników  wraz  z  oświetleniem,  utrzymanie  ogródków  jordanowskich,  zieleńców  
i  skwerów,  lokalne  wydarzenia  kulturalne)  w  roku  2011  oraz  ich  korekt,  przyjęcie 
programu zadań priorytetowych i powierzonych na rok 2012 (lista zadań priorytetowych 
remonty  szkół  i  przedszkoli,  modernizacja  i  remont  dróg  i  chodników,  modernizacja 
ogródków  jordanowskich,  zakładanie  zieleńców  i  skwerów,  „Bezpieczny  Kraków”, 
problematyka osób niepełnosprawnych) – 51 uchwał,

- istotnych dla społeczności lokalnej (opinii o inwestycjach w trybie LII,  nazewnictwa ulic, 
przeznaczenie obiektów na cele społeczne, zmian komunikacji MPK) – 22 uchwały,

- związanych  z  oddaniem w  użytkowanie  wieczyste  bądź  sprzedażą  działek,  opinie  do 
miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  oraz  w  sprawie  lokalizacji 
różnych obiektów na terenie Dzielnicy – 21 uchwał,

- inne –  31 uchwał.

Wykaz uchwał Rady Dzielnicy XVII podjętych w roku 2011 w załączeniu.



W  roku  2011  Zarząd  Dzielnicy  XVII  odbył  51  posiedzeń,  podejmując  37  uchwał 
w  sprawie  delegowania  radnych  do  uczestnictwa  w  posiedzeniach  zespołów  problemowych 
i  odbioru  zadań  realizowanych  ze  środków Rady Dzielnicy,  zgodnie  z  upoważnieniem Rady 
Dzielnicy (Uchwała Nr II/22/2011z dnia 3 lutego 2011r.)

Biuro Rady i Zarządu Dzielnicy XVII było otwarte codziennie w następujących godzinach:

poniedziałek                  900   -   1500

                                    wtorek 1100   -   1500

środa   900   -   1500 

czwartek   900   -   1500 

piątek   900   -   1200

Urząd Miasta Krakowa w 2011r. zapewnił jednoosobową obsługę biura Rady. Biuro Rady 
Dzielnicy XVII prowadziła pani Katarzyna Skóra. W czasie nieobecności pracownika (wyjścia 
służbowe, urlopy), członkowie Zarządu pełnili dyżury tak, aby zapewnić ciągłość pracy biura. 

Działalność merytoryczna

Zgodnie ze stosownymi uchwałami Rady Miasta Krakowa do dyspozycji Rady Dzielnicy 
XVII zostały przyznane środki finansowe na następujące zadania:

Priorytetowe                                                                    - 1 001.500,-
Powierzone:  
-   prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia 1 174.800,-
-   budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem -  317.000,-
-   tworzenie, modernizacja i utrzymanie ogródków 
    jordanowskich oraz zieleńców i skwerów  -      186.640,-
-  prace remontowe szkół podstawowych i przedszkoli - 196.000,-
-  problematyka osób niepełnosprawnych - 90.000,-
-  lokalne wydarzenia kulturalne  - 16.700,-
-  „Bezpieczny Kraków”  - 11.200,-
-  budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej 
    i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

- 26.000,-

-  wydatki na działalność bieżącą 40.000,-

Rada Dzielnicy podjęła stosowne uchwały, dotyczące szczegółowego rozdziału środków 
finansowych, które zostały przyjęte przez dysponentów środków i zrealizowane. O fakcie tym 
świadczą dokumenty przesłane przez Wydziały, inne jednostki gminne  realizatorów tych zadań, z 
którymi Państwo Radni zapoznali się na posiedzeniach Komisji Merytorycznych, nie wnosząc do 
nich uwag. Dokumenty te są do wglądu w sekretariacie Rady Dzielnicy.  Z dokumentów tych 
wynika również, że powstałe różnice finansowe między przyznanymi środkami, a wynikającymi z 
przetargów  zostały  przesunięte  między  zadaniami  za  zgodą  Rady  Dzielnicy  każdorazowo 
wyrażoną stosowną uchwałą dopóki było to możliwe i o ile nie były one blokowane stosownymi 
decyzjami  Pana Prezydenta Miasta  Krakowa wynikającymi  z trudnej  sytuacji  Budżetu Miasta 
Krakowa w roku 2011.



Należy  w  tym  miejscu  podkreślić,  że  część  środków  oddanych  do  dyspozycji  Rady 
Dzielnicy została zablokowana z powodu trudnej sytuacji Budżetu Miasta Krakowa. Dotyczy to 
następujących zadań:

- zadanie  powierzone  z  zakresu  „Prace  remontowe  dróg,  chodników  i  oświetlenia” 
zablokowana została kwota 189.400,50 zł,

- zadanie powierzone „Tworzenie, modernizacja i utrzymanie ogródków jordanowskich oraz 
zieleńców i skwerów” zablokowana została kwota 13.323,23 zł,

Wyżej  wymienione  kwoty  stanowiły  niezapłacone  zobowiązania  finansowe  z  roku  2010 
i  uszczupliły  budżet  Dzielnicy  w  roku  2011,  podobnie  pismem Prezydenta  Miasta  Krakowa 
WP-03.2.50-2011.ZF z dnia 17 czerwca 2011r. została zablokowana i niewykorzystana kwota w 
wysokości  102.150  zł  z  zadania  powierzonego  pn.  „Tworzenie,  modernizacja  i  utrzymanie 
ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów” w roku 2011.

Zarząd  pragnie  również  zwrócić  uwagę  na  fakt,  że  z  zabezpieczonych  środków 
finansowych na realizację zadania pn. „Budowa miejsc postojowych w os. Na wzgórzach 35” 
w wysokości zgodnej z kosztorysem inwestorskim 557.000 zł., po rozstrzygnięciu przetargu na 
kwotę 337.000,01 zł.,  pozostałe środki w wysokości 219.999,99 zł zostały zablokowane przez 
Prezydenta Miasta  Krakowa,  czyli  nie  wróciły do dyspozycji  Rady Dzielnicy XVII.  Również 
z  zadania  z  zakresu  problematyki  osób  niepełnosprawnych  zostały  zablokowane  środki 
w wysokości 22.200 zł.

Zarząd Dzielnicy XVII chciałby zwrócić uwagę Państwa Radnych szczególnie na zadania 
realizowane  ze  środków  będących  w  dyspozycji  Rady,  a  adresowane  bezpośrednio 
do mieszkańców:

- w  ramach  pomocy  społecznej  przeznaczono  środki  na  współfinansowanie  letniego 
wypoczynku  dla  dzieci  i  młodzieży  objętych  pomocą  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej Filia nr 9, z dofinansowania skorzystało 20-oro dzieci z 15 rodzin.

- sfinansowano spotkania, wyjazdy integracyjne dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin 
zorganizowane przez Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej  Filia  nr  9,  podczas  których 
zwiedzono  Oświęcim,  Wrocław,  Żywiec,  Suchą  Beskidzką,  Jędrzejów  oraz  Wawel 
i Sukiennice w Krakowie. Działaniami objęto 16 osób i 10 rodzin.

- zrealizowany został przez MOPS Filia nr 9 projekt socjalny „Jesteśmy razem”, spotkania 
z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia dla rodzin ubogich z terenu Dzielnicy. 
Z okazji Świąt Wielkanocnych zorganizowano wyjazd do Częstochowy, a z okazji Świąt 
Bożego narodzenia wyjazd do Krynicy. Działaniami tymi objęto 35 osób z 15 rodzin

Poświęcając  dużą  uwagę  problematyce  osób  niepełnosprawnych  Rada  Dzielnicy  XVII 
przeznaczyła środki finansowe na:

- wymianę trzech par drzwi do szatni uczniowskich osób niepełnosprawnych w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6,

- wymianę  stolarki  wyjścia  ewakuacyjnego  w  I  pawilonie  dla  osób  niepełnosprawnych 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6,

- zabudowę  fragmentu  korytarza  dla  uzyskania  pomieszczenia  dla  indywidualnej  pracy 
z dzieckiem niepełnosprawnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6

- przeznaczono również środki na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przed 
wejściem  do  przychodni  przy  ul.  Lubockiej,  z  których  wykonano  projekt,  
a reszta środków została wstrzymana z powodu trudnej sytuacji finansowej miasta.

- zamontowano  poręcze  przy  schodach  i  ciągach  chodnikowych  dla  osób 
niepełnosprawnych na terenie Dzielnicy XVII,

- obniżono krawężniki przy przejściach dla pieszych przy ul. Architektów.



W ramach współpracy ze Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej Filia Nr 9 zorganizował wyjazd integracyjny do Pieskowej Skały i Ojcowa, 
a z okazji Świąt Bożego Narodzenia spotkanie wigilijne. Działaniami tymi objęto 110 osób z 90 
rodzin. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej organizował również wyjścia do kina, teatru, opery 
i  muzeum,  w ramach  których trenowano  umiejętności  społeczne  i  interpersonalne.  Projektem 
objęto 62 osoby. 

Ze względu na niepewną sytuację finansową Budżetu Miasta Krakowa Rada Dzielnicy 
XVII w roku 2011 zrezygnowała z przystąpienia do Otwartego Konkursu Ofert.

Podobnie jak w latach minionych Rada Dzielnicy zwracała szczególna uwagę na działania 
mające służyć integracji społeczności lokalnej. Temu celowi służyły koncerty organizowane w 
Zielonym Jarze, cykl imprez z okazji 40-lecia Młodzieżowego Domu Kultury Fort 49, Dni osiedli  
peryferyjnych:  Grębałowa,  Luboczy,  Krzesławic,  Łuczanowic,  Zesławic,  Kantorowic  oraz 
Dożynki Dzielnicowe w Wadowie. 

Podobnie jak w latach poprzednich zostały zorganizowane, współfinansowane przez Radę 
Dzielnicy, koncerty w ramach cyklu pn. „Muzyczne Spotkania Na Wzgórzach Krzesławickich” 
organizowane  zgodnie  z  kalendarzem  liturgicznym.  W  tym  cyklu  odbyły  się  w  roku  2011 
4 koncerty.

W roku 2011 Rada Dzielnicy XVII kontynuowała modernizację placów zabaw dla dzieci 
przy  ul.  Kisielewskiego,  Kantorowickiej,  Stycznej,  w  Zielonym  Jarze.  Zakończona  została 
budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Wańkowicza w Krzesławicach. Czynione były starania 
o wprowadzenie do realizacji „Smoczego Skweru” w Zesławicach. Przeprowadzono rekultywację 
boiska do piłki nożnej w os. Lubocza przy Gimnazjum nr 43. Kontynuowane są również starania 
o rozpoczęcie budowy „Narodowego Centrum Rugby 7” w Luboczy, zwłaszcza wobec faktu, że 
jest  ważne pozwolenie na budowę i jest możliwość finansowania tej inwestycji z dwóch źródeł: 
Budżetu Miasta Krakowa oraz Ministerstwa Sportu. 
Wymieniona  wyżej  inwestycja  w  połączeniu  z  dwoma  kompleksami  boisk  ORLIK  2012 
funkcjonującymi  w  Dzielnicy  XVII  przyczyni  się  do  nadania  naszej  Dzielnicy  charakteru 
wypoczynkowo – rekreacyjnego.

W roku 2011 rozpoczęto prace nad sporządzaniem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru „Kantorowicka – Niebyła” przy aktywnym udziale Rady Dzielnicy XVII 
–  organizacja  spotkań  mieszkańców  z  projektantami.  Prowadzone  były  również  z  udziałem 
przedstawicieli  Rady  Dzielnicy  XVII  konsultacje  nad  projektem  Studium  Uwarunkowań 
i  Kierunków zagospodarowania  Przestrzennego Miasta  Krakowa.  Organizowane również  były 
spotkania  z  mieszkańcami   na  temat  przebiegu  modernizacji  ulicy  Kocmyrzowskiej  oraz 
przebiegu trasy S-7 w rejonie Krzesławic.

Dążąc  do  poprawy  warunków  życia  mieszkańców  Rada  Dzielnicy  XVII  położyła 
szczególny  nacisk  na  poprawę  infrastruktury  komunalnej.  W  wyniku  tych  działań  została 
wykonana inwestycja pn. „Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej w 
okolicach  bloków  29-35  os.  Na  Wzgórzach”,  wykonane  zostały  bieżące  remonty  dróg  
i chodników, przeznaczono środki finansowe na utrzymanie terenów zielonych przejętych przez 
Zarząd  Infrastruktury  Komunalnej  i  Transportu  od  Zarządu  Budynków  Komunalnych. 
Zakończone  zostały  projekty  przebudowy  ul.  Glinik  i  Lubockiej  wraz  ze  stosownymi 
pozwoleniami na budowę, których realizacja jest możliwa jedynie z Budżetu Miasta ze względu 
na wysokie koszty – w sumie około 17.000.000 złotych. W tej  sprawie Rada Dzielnicy XVII 
podjęła stosowną uchwałę w sprawie wprowadzenia tych zadań do realizacji przez Budżet Miasta.

Wstrzymano realizację parkingu przy skrzyżowaniu ul. Petöfiego – Architektów z powodu 
odstąpienia przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Zielony Jar” od współfinansowania inwestycji na 
terenach będących ich własnością.



W  roku  2011  kontynuowana  była  również  współpraca  Dzielnic  z  Nowej  Huty
w ramach Porozumienia Dzielnic Nowohuckich. W roku 2011 w ramach Porozumienia działały: 
Dzielnica  XIV  „Czyżyny”,  Dzielnica  XVI  „Bieńczyce”,  Dzielnica  XVII  „Wzgórza 
Krzesławickie”,  Dzielnica  XVIII  „Nowa  Huta”,  kontynuując  projekty  wypracowane  w latach 
poprzednich:

- cykl  koncertów „Nowa Huta.  Dlaczego Nie?” w czasie  których prowadzona jest  akcja 
wspierania „Hospicjum Św. Łazarza”,

- Turniej  Piłki  Siatkowej  Plażowej  na  terenie  Akademii  Wychowania  Fizycznego 
organizowany  przez  Międzyszkolny  Ośrodek  Sportowy  Nowa  Huta  dla  młodzieży  
z liceów i gimnazjów z terenu Nowej Huty,

- Turniej Piłki Nożnej – Nowohucka Liga Mistrzów,
- Międzynarodowy Turniej Rugby 7’s
- doposażono Dzienny Ośrodek Socjoterapii „U Siemachy” na os. Górali,
- dofinansowano  działalność  Poradni  Psychologiczno  –  Pedagogicznej  nr  4  

w os. Szkolnym

Sprawozdanie finansowe

          W roku 2011 Rada Dzielnicy XVII miała do dyspozycji środki na swoje utrzymanie  
w wysokości  40.000,-.  Środki  te  były realizowane w ramach zadania budżetowego OU/04/11 
przez  Wydział  Obsługi  Urzędu.  Ten  sposób  realizacji  wydatków  skutkował  tym,  że  Zarząd 
wskazywał  cele,  na  które  należy  przeznaczyć  środki.  Taki  sposób  realizacji  wydatków  jest 
konsekwencją interpretacji Ustawy o Zamówieniach Publicznych w kwestii dzielenia zamówienia 
publicznego.

W roku 2011, jak zresztą w poprzednich latach, były wyłączone z dyspozycji Rady środki 
na diety radnych, które są obliczane za pomocą wzoru przyjętego uchwałą Rady Miasta, a ich 
wysokość  nie  zależy  od  Rady  Dzielnicy  XVII.  Również  kwota  z  Budżetu  Miasta  na 
wynagrodzenie  i  jego  pochodne  dla  pracownika  obsługi,  rozliczana  jest  
w ramach Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa.   

W roku 2011 Rada Dzielnicy XVII otrzymała na swoje utrzymanie kwotę 40.000,- złotych 
(preliminarz w załączeniu), z której to kwoty wydatkowano środki na następujące cele: 

Paragraf  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (od umów zleceń) 607,60
Paragraf  4170 Umowy zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi 4.582,19
Paragraf  4210  Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, 

materiały gospodarcze i środki czystości, art. spożywcze, itp.) 3.330,52
Paragraf  4260  Zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, gaz, woda) 7.900,44
Paragraf  4270  Zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja urządzeń 

komputerowych i teleinformatycznych, remonty i konserwacja 
budynków, usługi konserwacyjne)

151,29

Paragraf  4300 Zakup usług pozostałych (opłaty eksploatacyjne za pomieszczenia 
biurowe, za wywóz śmieci) 9.324,31

Paragraf  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 
stacjonarnej

2.575,37

Paragraf  4410 Podróże służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej) 530,00





Spis uchwał Rady Dzielnicy XVII „Wzgórza Krzesławickie” za rok 2011

Lp w sprawie Nr uchwały z dnia
1 wyboru   Przewodniczącego  Zarządu  Dzielnicy  XVII 

Wzgórza Krzesławickie
 I/1/2011 27 stycznia 2011r.

2 wyboru   Zastępcy  Przewodniczącego  Zarządu  Dzielnicy 
XVII

I/2/2011 27 stycznia 2011r.

3 ustalenia liczby członków  Zarządu Dzielnicy XVII I/3/2011 27 stycznia 2011r.
4 wyboru  członka Zarządu Dzielnicy XVII I/4/2011 27 stycznia 2011r.
5 wyboru  członka Zarządu Dzielnicy XVII I/5/2011 27 stycznia 2011r.
6 wyboru  członka Zarządu Dzielnicy XVII I/6/2011 27 stycznia 2011r.
7 delegowania radnych I/7/2011 27 stycznia 2011r.
8 powołania  Komisji  Budownictwa  i  Infrastruktury 

Komunalnej,  określenia  liczby  jej  członków,  składu 
osobowego oraz określenia zakresu jej działania

II/8/2011 3 lutego 2011r.

9 powołania  Komisji  Praworządności  i  Bezpieczeństwa 
Publicznego,  określenia  liczby  jej  członków,  składu 
osobowego oraz określenia zakresu jej działania

II/9/2011 3 lutego 2011r.

10 powołania  Komisji  Kultury,  Oświaty,  Sportu  i  Turystyki, 
określenia  liczby  jej  członków,  składu  osobowego  oraz 
określenia zakresu jej działania

II/10/2011 3 lutego 2011r.

11 powołania  Komisji  Spraw  Mieszkaniowych,  określenia 
liczby  jej  członków,  składu  osobowego  oraz  określenia 
zakresu jej działania

II/11/2011 3 lutego 2011r.

12 powołania  Komisji  Zdrowia  i  Spraw  Społecznych, 
określenia  liczby  jej  członków,  składu  osobowego  oraz 
określenia zakresu jej działania

II/12/2011 3 lutego 2011r.

13 powołania Komisji Ochrony Środowiska, określenia liczby 
jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej 
działania

II/13/2011 3 lutego 2011r.

14 powołania  Komisji  Rewizyjnej  i  określenia  liczby 
członków

II/14/2011 3 lutego 2011r.

15 powołania  Przewodniczącego  Komisji  Budownictwa  i 
Infrastruktury Komunalnej

II/15/2011 3 lutego 2011r.

16 powołania  Przewodniczącego  Komisji  Praworządności  i 
Bezpieczeństwa Publicznego

II/16/2011 3 lutego 2011r.

17 powołania  Przewodniczącego  Komisji  Kultury,  Oświaty, 
Sportu i Turystyki

II/17/2011 3 lutego 2011r.

18 powołania  Przewodniczącego  Komisji  Spraw 
Mieszkaniowych

II/18/2011 3 lutego 2011r.

19 powołania  Przewodniczącego  Komisji  Zdrowia  i  Spraw 
Społecznych

II/19/2011 3 lutego 2011r.

20 powołania  Przewodniczącego  Komisji  Ochrony 
Środowiska

II/20/2011 3 lutego 2011r.

21 powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej II/21/2011 3 lutego 2011r.
22 upoważnienia Zarządu Dzielnicy do podejmowania uchwał 

należących do kompetencji Rady Dzielnicy
II/22/2011 3 lutego 2011r.

23. opinii dla ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. 
„Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
z garażami podziemnymi, miejscami postojowymi, drogami 
dojazdowymi, chodnikami dla pieszych na dz. nr 235, 236, 
237,238,  599/1,  599/2,  600  obr.  10  Nowa  Huta,  wraz  z 
infrastrukturą  techniczną  obejmującą  budowę  przyłącza 
cieplnego,  przyłącza  gazowego,  przyłącza  kanalizacji 

II/23/2011 3 lutego 2011r.



opadowej oraz przyłącza i sieci wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej, elektrycznej i stacji trafo na dz. nr 235, 236, 237, 
238,  240,  599/1,  599/2,  600,  598,  241/22,  241/23,  252/3, 
234/15 obr. j.w.,oraz wjazdem na dz. nr 597, 598, 241/22, 
599/1, 599/2 obr. j.w. w rej. ul. Architektów”

24 opinii dla ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. 
„Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
z  garażami  podziemnymi,  miejscami  parkingowymi, 
drogami dojazdowymi, chodnikami dla pieszych na dz. nr 
235, 236, 237, 238, 599/1, 599/2, 600 obr. 10 Nowa Huta, 
wraz  z  infrastrukturą  techniczną  obejmującą  budowę 
przyłącza cieplnego, gazowego, kanalizacji opadowej oraz 
przyłącza  i  sieci  wodociągowej,  kanalizacji  sanitarnej, 
elektrycznej i stacji trafo na dz. nr 235, 236, 237, 238, 240, 
599/1, 599/2, 600, 598, 241/22, 241/23, 252/3, 234/15 obr. 
j.w., oraz wjazdem na dz. nr 597, 598, 241/22, 599/1, 599/2 
obr. j.w. w rej. ul. Architektów”

II/24/2011 3 lutego 2011r.

25 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w 
os. Zastów

III/25/2011 24 lutego 2011 r.

26 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w 
os. Na Stoku

III/26/2011 24 lutego 2011 r.

27 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w 
os. Na Stoku

III/27/2011 24 lutego 2011 r.

28 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w 
os. Na Stoku

III/28/2011 24 lutego 2011 r.

29 uchwalenia  planu  finansowego  wydatków  Dzielnicy  na 
2011 rok 

III/29/2011 24 lutego 2011 r.

30 ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 
832/3 położonej  w obrębie10 jednostka ewidencyjna Nowa 
Huta przy ulicy Czerwonego Kapturka

III/30/2011 24 lutego 2011 r.

31 propozycji  ustalenia  składu  osobowego  Dzielnicowego 
Zespołu Koordynacyjnego

III/31/2011 24 lutego 2011 r.

32 korekty  podziału  środków  przeznaczonych  na  zadania 
priorytetowe Dzielnicy  XVII w roku 2011

III/32/2011 24 lutego 2011 r.

33 ewentualnego  zbycia  w  trybie  bezprzetargowym  części 
działki  nr  246/29   położonej  w  obrębie  4  jednostka 
ewidencyjna Nowa Huta przy ulicy  Wielkie Pola

IV/33/2011 31 marca 2011 r.

34 korekty zadań priorytetowych na rok 2011 IV/34/2011 31 marca 2011 r.
35 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w 

os. Na Wzgórzach
IV/35/2011 31 marca 2011 r.

36 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w 
os. Na Wzgórzach

IV/36/2011 31 marca 2011 r.

37 przyjęcia  rocznego  sprawozdania  z  działalności 
merytorycznej i finansowej Zarządu za rok 2010

IV/37/2011 31 marca 2011 r.

38. ustalenia  zakresu  rzeczowego  zadania  „Dobudowa 
oświetlenia  na terenie  Dzielnicy na rok 2011” w ramach 
zadań  powierzonych  pn.  „Budowa  i  przebudowa  ulic 
gminnych  wraz  z  oświetleniem”  oraz  „Prace  remontowe 
dróg, chodników i oświetlenia”

IV/38/2011 31 marca 2011 r.

39 korekty podziału środków w ramach zad.  pow..z  zakresu 
problematyki osób niepełnosprawnych na 2011r

IV/39/2011 31 marca 2011 r.

40 podziału środków na zadania priorytetowe na rok 2011 IV/40/2011 31 marca 2011 r.
41 lokalizacji „Smoczego Skweru” na terenie Dzielnicy XVII IV/41/2011 31 marca 2011 r.
42 opinii dla ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. 

„Budowa  budynku   mieszkalnego,  wielorodzinnego  z 
usługami  i  garażem  podziemnym  wielostanowisko-wym 

IV/42/2011 31 marca 2011 r.



oraz  wewnętrznymi  instalacjami:  elektryczną,  gazową, 
wodno – kanalizacyjną, opadową, na dz. nr 466/14 obr. 3 
Nowa Huta oraz  wjazdem na dz. nr 466/14, 506 obr. j.w. 
przy ul. Osieckiego w Krakowie”

43 wskazania  zadań  realizowanych  w  ramach  zadania 
powierzonego  „Prace  remontowe  dróg,  chodników  i 
oświetlenia” w roku 2011

IV/43/2011 31 marca 2011 r.

44 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w 
os. Na Wzgórzach

V/44/2011 28 kwietnia 2011 r.

45 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w 
os. Na Wzgórzach

V/45/2011 28 kwietnia 2011 r.

46 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w 
os. Na Wzgórzach

V/46/2011 28 kwietnia 2011 r.

47 określenia zadań i zakresu kompetencji członków Zarządu V/47/2011 28 kwietnia 2011 r.
48 ewentualnego  zbycia  w  trybie  bezprzetargowym  części 

działki  nr  183/8   położonej  w  obrębie  15  jednostka 
ewidencyjna Nowa Huta przy ulicy Bystronia

V/48/2011 28 kwietnia 2011 r.

49 ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 
76/12 położonej w obrębie 9 jednostka ewidencyjna Nowa 
Huta przy ulicy Makuszyńskiego

V/49/2011 28 kwietnia 2011 r.

50 ustalenie  zakresu  rzeczowego  zadania  „Remont  dróg  i 
chodników  wg  wskazań  Dzielnicy”  w  ramach  zadania 
powierzonego  „Prace  remontowe  dróg,  chodników  i 
oświetlenia” na rok 2011

V/50/2011 28 kwietnia 2011 r.

51 korekty  podziału  środków  na  zadaniu  powierzonym  w 
zakresie  budowy,  modernizacji,   prac  remontowych 
osiedlowej  i  szkolnej  infrastruktury  sportowej  
i rekreacyjnej na rok 2011

V/51/2011 28 kwietnia 2011 r.

52 podziału  środków  z  rezerwy  celowej  na  zadania 
priorytetowe w roku 2011

V/52/2011 28 kwietnia 2011 r.

53 nadania  przez  Prezydenta  Miasta  Krakowa  odznaki 
„Honoris Gratia” Panu Franciszkowi Dziadoniowi

V/53/2011 28 kwietnia 2011 r.

54 korekty zadań priorytetowych na rok 2011 VI/54/2011 26 maja 2011 r.
55 podziału  środków  z  rezerwy  celowej  na  zadania 

priorytetowe w roku 2011
VI/55/2011 26 maja 2011 r.

56. ustalenia  zakresu  rzeczowego  zadania  „Remont  dróg 
i  chodników  wg  wskazań  Dzielnicy”  w  ramach  zadania 
powierzonego  „Prace  remontowe  dróg,  chodników 
i oświetlenia” na rok 2011

VI/56/2011 26 maja 2011 r.

57 ustalenia  zakresu  rzeczowego  zadania  powierzonego 
„Budowa  i  przebudowa  ulic  gminnych  wraz 
z oświetleniem” na rok 2012

VI/57/2011 26 maja 2011 r.

58 korekty zadania powierzonego „Budowa i przebudowa ulic 
gminnych wraz z oświetleniem” na rok 2011

VI/58/2011 26 maja 2011 r.

59 realizacji  projektu  budowy  drogi  dojazdowej  i  miejsc 
postojowych  w  os.  Na  Stoku  w  rejonie  bloków  35–  41 
realizowanego  w  ramach  punktu  „Opracowanie 
dokumentacji  technicznej  dróg  i  chodników wg wskazań 
Dzielnicy” zadania powierzonego „Prace  remontowe dróg, 
chodników i oświetlenia” na rok 2011

VI/59/2011 26 maja 2011 r.

60 korekty podziału środków w ramach zadania powierzonego 
„Tworzenie,  modernizacja  i  utrzymanie  ogródków 
jordanowskich (osiedlowych placów zabaw) oraz zieleńców 
i skwerów wraz z małą architekturą” na rok 2011

VII/60/2011 30 czerwca 2011 r.

61 ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działek nr 
814  i  nr  822   położonych  w  obrębie  10  jednostka 

VII/61/2011 30 czerwca 2011 r.



ewidencyjna  Nowa  Huta  przy  ulicy  Bacewiczówny 
i ul. Czerwonego Kapturka

62 podziału  środków  w  ramach  zad.  pow.  z  zakresu 
problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2012

VII/62/2011 30 czerwca 2011 r.

63 ustalenia wstępnej listy prac remontowych w placówkach 
oświatowych  na rok 2012

VII/63/2011 30 czerwca 2011 r.

64 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa 
dwóch hal  magazynowych wyrobów stalowych surowych 
na działce  nr  234/1 obr.  12 Nowa Huta,  wraz z  budową 
wjazdu  na  działkach  nr  422,  232/2  obr.  j.w.  i  drogi 
wewnętrznej na działkach nr 232/2, 234/1 obr. j.w. przy ul. 
Łuczanowickiej w Krakowie”

VII/64/2011 30 czerwca 2011 r.

65 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w 
os. Na Stoku

VII/65/2011 30 czerwca 2011 r.

66 korekty zadania powierzonego „Budowa i przebudowa ulic 
gminnych wraz z oświetleniem” na rok 2011

VII/66/2011 30 czerwca 2011 r.

67 korekty podziału środków na zadaniu powierzonym „Prace 
remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2011

VII/67/2011 30 czerwca 2011 r.

68 ustalenia  zakresu  rzeczowego  zadania  „Remont  dróg 
i  chodników wg wskazań  Dzielnicy”  w ramach zadania 
powierzonego  „Prace  remontowe  dróg,  chodników 
i oświetlenia” na rok 2011

VII/68/2011 30 czerwca 2011 r.

69 realizacji zadań priorytetowych w roku 2011 VII/69/2011 30 czerwca 2011 r.
70 korekty podziału środków na zadaniach prioryt. w  2011r VII/70/2011 30 czerwca 2011 r.
71 podziału  środków  przeznaczonych  na  przedsięwzięcia 

priorytetowe Dzielnicy XVII w roku 2012
VIII/71/2011 7 lipca 2011 r.

72 podziału  środków  na  zadaniu  powierzonym  w  zakresie 
budowy,  modernizacji,  prac  remontowych  osiedlowej 
i  szkolnej  infrastruktury  sportowej  i  rekreacyjnej  na  rok 
2012

VIII/72/2011 7 lipca 2011 r.

73 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa 
budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego  z  garażem 
podziemnym i  parkingami  naziemnymi  oraz  przebudową 
wjazdów nr  dz.  nr  474,  497/5 obr.  3  Nowa Huta  oraz  z 
infrastrukturą  techniczną  na  dz.  nr  474,  497/5,  473/63, 
473/79,  473/83,  473/87,  506  obr.  j.w.  przy 
ul. Kantorowickiej w Krakowie”

VIII/73/2011 7 lipca 2011 r.

74 wprowadzenia  zadania  do  Wieloletniego  Planu 
Inwestycyjnego

VIII/74/2011 7 lipca 2011 r.

75 korekty podziału środków w ramach zad. powierzonego z 
zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2011

VIII/75/2011 7 lipca 2011 r.

76 korekty podziału środków na zadaniach priorytetowych w 
roku 2011

VIII/76/2011 7 lipca 2011 r.

77 korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy na  2011 
rok

IX/77/2011 25 sierpnia 2011 r.

78 podziału  środków  w  ramach  zadania  powierzonego 
„Bezpieczny Kraków” na rok 2012

IX/78/2011 25 sierpnia 2011 r.

79 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w 
os. Zastów

IX/79/2011 25 sierpnia 2011 r.

80 zawarcia  umowy najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego 
przy ul. Glinik

IX/80/2011 25 sierpnia 2011 r.

81 zawarcia  umowy najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego 
na os. Na Wzgórzach

IX/81/2011 25 sierpnia 2011 r.

82 zawarcia  umowy najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego 
na os. Na Wzgórzach

IX/82/2011 25 sierpnia 2011 r.

83 ewentualnego  zbycia  w  trybie  bezprzetargowym  działki IX/83/2011 25 sierpnia 2011 r.



nr  444/1  położonej  w  obrębie  3  jednostka  ewidencyjna 
Nowa Huta przy ulicy Petöfiego

84 korekty  podziału  środków  przeznaczonych  na 
przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy XVII w roku 2011

IX/84/2011 25 sierpnia 2011 r.

85 korekty podziału środków na zadaniu powierzonym „Prace 
remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2011

IX/85/2011 25 sierpnia 2011 r.

86 korekty zadania powierzonego „Budowa i przebudowa ulic 
gminnych wraz z oświetleniem” na rok 2011

IX/86/2011 25 sierpnia 2011 r.

87 ustalenia  zakresu  rzeczowego  zadania  „Remont  dróg, 
chodników i oświetlenia wg wskazań Dzielnicy” w ramach 
zadania powierzonego „Prace remontowe dróg,  chodników 
i oświetlenia” na rok 2011

IX/87/2011 25 sierpnia 2011 r.

88 zmiany  zakresu  rzeczowego  zadania  priorytetowego 
Dzielnicy XVII na  rok 2012

IX/88/2011 25 sierpnia 2011 r.

89. budowy  drogi  ekspresowej  S-7  na  odcinku  Moczydło 
(granica województwa świętokrzyskiego)-Szczepanowice – 
Widoma  –  Zastów  -  Kraków-węzeł  (Ptaszyckiego/ 
Igołomska)

IX/89/2011 25 sierpnia 2011 r.

90 zadań do realizacji przez Budżet Miasta Krakowa w roku 
2012

IX/90/2011 25 sierpnia 2011 r.

91 podziału  środków  na  zad.  powierzonym  „Budowa  i 
przebudowa ulic  gminnych  wraz  z  oświetleniem” na  rok 
2012

X/91/2011 29 września 2011 r.

92 ewentualnego  zbycia  w  trybie  bezprzetargowym  części 
działki  nr  234/1  położonej  w  obrębie  44  jednostka 
ewidencyjna Nowa Huta przy ulicy Wańkowicza

X/92/2011 29 września 2011 r.

93 ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 
17/33 położonej w obrębie 4 jednostka ewidencyjna Nowa 
Huta przy ulicy Kantorowickiej

X/93/2011 29 września 2011 r.

94 ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 
778 położonej w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Nowa 
Huta przy ulicy J. Porazińskiej

X/94/2011 29 września 2011 r.

95 podziału  środków  na  zadaniu  powierzonym  „Prace 
remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2012

X/95/2011 29 września 2011 r.

96 podziału  środków  na  zadaniu  powierzonym  w  zakresie 
budowy,  modernizacji,  prac  remontowych  osiedlowej  i 
szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na rok 2012

X/96/2011 29 września 2011 r.

97 podziału  środków  w  ramach  zadania  powierzonego  z 
zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2012 
w związku z Zarządzeniem Prezydenta Miasta

X/97/2011 29 września 2011 r.

98 ustalenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek  krakowskich 
obowiązującego w 2012 roku

X/98/2011 29 września 2011 r.

99 podziału  środków  w  ramach  zadania  powierzonego 
„Bezpieczny  Kraków”   na  rok  2012  w  związku  z 
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 1995/2011 z 
dnia 9 września 2011r.

X/99/2011 29 września 2011 r.

100 uchwalenia  projektu  planu  finansowo  –  rzeczowego 
wydatków na rok 2012

X/100/2011 29 września 2011 r.

101 podziału  środków  na  zadaniach  priorytetowych  w  roku 
2012  w  związku  z  Zarządzeniem  Prezydenta  Miasta 
Krakowa nr 1995/2011 z dnia 9 września 2011r.

X/101/2011 29 września 2011 r.

102 podziału  środków  w  ramach  zadania  powierzonego 
„Kulturalne wydarzenia lokalne” na 2012 rok

XI/102/2011 27 października 
2011r.

103 podziału  środków  w  ramach  zadania  powierzonego 
„Tworzenie,  modernizacja  i  utrzymanie  ogródków 
jordanowskich (osiedlowych placów zabaw) oraz zieleńców 

XI/103/2011 27 października 
2011r.



i skwerów wraz z małą architekturą” na 2012r
104 przyznania  medali  z  okazji  XX-lecia  powstania  Dzielnic 

Miasta Krakowa
XI/104/2011 27 października 

2011r.
105 wniosków  do  projektu  Miejscowego  Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Kantorowicka 
– Niebyła”

XI/105/2011 27 października 
2011r.

106 przekazania  na  rzecz  Tauron  Dystrybucja  S.A.  w 
użytkowanie  na  okres  25  lat  nieruchomości  Gminy 
Miejskiej  Kraków  obejmującej  działkę  nr  577/2  obr.  10 
jednostka  ewidencyjna  Nowa  Huta  przy  ul. 
Kocmyrzowskiej

XI/106/2011 27 października 
2011r.

107 podziału środków w ramach zadania powierzonego „Prace 
remontowe gimnazjów szkół podstawowych i przedszkoli” 
na rok 2012

XI/107/2011 27 października 
2011r.

108 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w 
os. Na Stoku

XII/108/2011 24 listopada 2011 r.

109 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia 
do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego,  zadań  inwestycyjnych  planowanych  przez 
Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w 
latach2012 – 2014

XII/109/2011 24 listopada 2011 r.

110 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w 
os. Na Wzgórzach

XII/110/2011 24 listopada 2011 r.

111 przyznania  medali  z  okazji  XX-lecia  powstania  Dzielnic 
Miasta Krakowa

XII/111/2011 24 listopada 2011 r.

112 korekty  podziału  środków  na  zadaniu  powierzonym 
„Budowa  i  przebudowa  ulic  gminnych  wraz  z 
oświetleniem”na rok 2012

XII/112/2011 24 listopada 2011 r.

113 ustalenia  zakresu  rzeczowego  zadania  pn.  „Dobudowa  i 
remont oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII” w ramach 
zad. powierzonego „Budowa i przebudowa ulic gminnych 
wraz z oświetleniem” na rok 2012

XII/113/2011 24 listopada 2011 r.

114 ustalenia  wstępnej  listy  zakresu  rzeczowego  zadania  pn. 
„Remont  dróg  i  chodników  wg  wskazań  Dzielnicy”  w 
ramach  zadania  powierzonego  „Prace  remontowe  dróg, 
chodników i oświetlenia” w roku 2012

XII/114/2011 24 listopada 2011 r.

115 objęcia zimowym utrzymaniem ulic i chodników na terenie 
Dzielnicy XVII

XII/115/2011 24 listopada 2011 r.

116 propozycji Statutów Dzielnic Miasta Krakowa XII/116/2011 24 listopada 2011 r.
117 opinii dla ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. 

„Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
z garażami podziemnymi, miejscami postojowymi, drogami 
wewn., chodnikami dla pieszych na dz. nr 235, 236, 237, 
238, 599/1, 599/2, 600 obr. 10 Nowa Huta, wraz z przebu-
dową i budową drogi dojazdowej na dz. nr 241/22, obr. j. 
w., wjazdem na ul. Architektów na dz. nr 590/1, 241/22 obr. 
j.w. i z  infrastrukturą techniczną obejmującą budowę przy-
łącza  cieplnego,   gazowego,  kanalizacji  opadowej  oraz 
przyłącza i sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elek-
trycznej i stacji trafo na dz. nr 235, 236, 237, 238, 599/1, 
599/2,  600,  241/22,  240,  241/23,  252/3,  234/15  obr.  j.w. 
przy ul. Architektów”

XII/117/2011 24 listopada 2011 r.

118 opinii dla ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. 
„Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
z garażami podziemnymi, miejscami postojowymi, drogami 
wewn.  chodnikami  dla  pieszych  na  dz.  nr 

XII/118/2011 24 listopada 2011 r.



235,236,237,238,599/1,599/2,  600  obr.  10  Nowa  Huta, 
wraz z przebudową i budową drogi dojazdowej na dz. nr 
241/22,  obr.  j.  w.,  wjazdem na ul.  Architektów na dz.  nr 
590/1,  241/22  obr.  j.w.  i  z   infrastrukturą  techniczną 
obejmującą  budowę  przyłącza  cieplnego,   gazowego, 
kanalizacji opadowej oraz  przyłącza i sieci wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej,  elektrycznej i stacji  trafo na dz. Nr 
235,236,237,238,599/1,599/2,600,241/22,240,241/23,252/3
,234/15 obr. j.w. przy ul. Architektów”

119 objęcia  Honorowym  Patronatem  przez  Radę  Dzielnicy 
XVII„Wzgórza  Krzesławickie” akcji  „Zbieramy zakrętki” 
dla niepełnosprawnej mieszkanki Dzielnicy XVII

XII/119/2011 24 listopada 2011 r.

120 protestu  przeciwko  reorganizacji  Młodzieżowego  Domu 
Kultury Fort 49

XII/120/2011 24 listopada 2011 r.

121 naprawy  nawierzchni  ul.  Kocmyrzowskiej  na  odcinku 
wiadukty – pętla tramwajowa

XIII/121/2011 15 grudnia 2011r.

122 realizacji zadania pn. „Dobudowa i remont oświetlenia na 
terenie Dzielnicy XVII” w ramach zadania powierzonego 
„Budowa  i  przebudowa  ulic  gminnych  wraz  z 
oświetleniem” na rok 2012

XIII/122/2011 15 grudnia 2011r.

123 zmian w marszrutyzacji  komunikacji  miejskiej  na  terenie 
Dzielnicy XVII

XIII/123/2011 15 grudnia 2011r.

124 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w 
os. Na Stoku

XIII/124/2011 15 grudnia 2011r.

125 zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w 
os. Na Stoku

XIII/125/2011 15 grudnia 2011r.
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